ZARZĄDZENIE Nr 55/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyboru zadań inwestycyjnych do projektu budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019
Na podstawie § 2 ust. 3 i 4, § 3 pkt 4, § 5 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/341/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Działdowa (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1060), zarządzam
co następuje:
§1
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 28/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:
Karta do głosowania
Wybór zadań do projektu budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019
Prosimy o wybranie maksymalnie 2 zadań inwestycyjnych, poprzez postawienie znaku „X”
L.p.
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PESEL GŁOSUJĄCEGO
IMIĘ I NAZWISKO GŁOSUJĄCEGO …………………………………………………………………
Uprawnionym do głosowania jest osoba, która najpóźniej w roku przeprowadzania konsultacji kończy 16 rok życia,
zameldowana na pobyt stały lub czasowy w Gminie-Miasto Działdowo do dnia rozpoczęcia głosowania.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miasta Działdowo w związku ze złożeniem przez Panią/Pana
niniejszego wniosku.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do
realizacji celu/celów określonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym.
4. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta
Działdowo za pomocą adresu e-mail: umdzialdowo@netbiz.com.pl, nr tel.: 23 697 04 00, lub pisemnie na adres Urząd
Miasta Działdowo, 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 12.
zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną

……………………………………………………
(data i podpis głosującego)

§2
W załączniku Nr 6 do Zarządzenia Nr 28/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Rozdział 2 otrzymuje
brzmienie:
1. Zgłaszanie projektu w ramach budżetu obywatelskiego, wpis na listę poparcia oraz udział
w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Celem zbierania danych osobowych jest możliwość zweryfikowania osób uprawnionych do
zgłaszania, popierania projektów i udziału w głosowaniu.
3. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Działdowo z siedzibą w Działdowie przy
ul. Zamkowej 12.
4. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach realizacji procedury budżetu obywatelskiego.
5. Każda osoba biorąca udział w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego ma prawo dostępu do
swoich danych i ich poprawienia.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania uczestnictwo w procesie tworzenia
budżetu obywatelskiego nie jest możliwe.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Grzegorz Mrowiński

